LAS Obsotelje in Kozjansko je bila ustanovljena 29.
septembra 2015 na ustanovni Skupščini LAS, s
podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju
pogodbenega partnerstva lokalne akcijske skupine
Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje
20142014-2020,
2020 ki jo je podpisalo 43 članov.
članov Območje
LAS zajema geografsko zaokroženo celoto občin
Obsotelja in Kozjanskega, in sicer občin Kozje,
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri
Jelšah.
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OBMOČJE
Območje se sooča z določenimi razvojnimi
težavami, predvsem zaradi omejenih območij za
kmetovanje. V zadnjih letih je opaziti porast
dopolnilnih dejavnosti, povečuje se tudi število
ekoloških kmetij, saj je celotno območje primerno
za ekološko kmetovanje in lokalno preskrbo.
Velika priložnost območja je vsekakor področje
lokalne samooskrbe, ki omogoča tudi večje
zaposlovanje na podeželju. Lokalne ponudnike je
potrebno animirati za pridelavo, skrajšati oskrbne
verige, povečati ozaveščenost prebivalstva ter
izboljšati oskrbo prebivalstva kot tudi lokalnih
gospodarskih in javnih subjektov.

SLR strategija
lokalnega
razvoja
Obsotelja in
Kozjanskega

V okviru SLR smo se osredotočili na vsa štiri tematska
področja ukrepanja, ki so ključna za reševanje razvojnih
potreb območja LAS. V dani gospodarski situaciji si bomo
prizadevali za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest,
mest
predvsem s spodbujanjem (samo)zaposlovanja
(samo)zaposlovanja na podeželju
in v urbanih območjih,
območjih ki ga bomo dosegli s pomočjo
koriščenja endogenih potencialov in povezovanjem v
inovativne mreže. Z namenom, da lokalno prebivalstvo
animiramo in osvestimo o možnostih podjetništva v
domačem okolju, bomo ustvarili učinkovito podporno
okolje in infrastrukturo za razvoj podjetništva in turizma.
Priložnost vidimo v razvoju zelenega/trajnostnega turizma,
turizma
zato bo SLR podprla ukrepe, ki bodo ohranjali biotsko
raznovrstnost ter dvigali ozaveščenost prebivalstva o
pomenu ohranjanja kulturne krajine, zmanjševanju
onesnaževanja okolja, trajnostne mobilnosti... V vseh
tematskih področjih se bomo srečevali z aktivnim
vključevanjem ranljivih skupin (brezposelne osebe, mladi,
ženske na podeželju…), ki jih bomo spodbujali k
podjetniškem razmišljanju, skušali izboljšati njihove pogoje
za življenje, ozaveščali o aktivnem preživljanju prostega časa
ter jim omogočili vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko
vključevanje.

VIZIJA

TRAJNOSTNI IN CELOVIT
RAZVOJ OBMOČJA LAS
OBSOTELJE IN KOZJANSKO,
DOSEŽEN S KREPITVIJO
MEDSEKTORSKEGA IN
MEDGENERACIJSKEGA
SODELOVANJA.

Zavedamo se, da samo s sredstvi CLLD ne bomo
mogli uresničiti vseh strateških ciljev območja,
verjamemo pa, da lahko z javnojavno-zasebnih
partnerstvom,
partnerstvom medsektorskim sodelovanjem
sodelovanjem,
anjem
ob pomoči sredstev CLLD ter lastnih človeških in
finančnih potencialov prispevamo k celovitemu
in trajnostnemu razvoju lokalnega okolja.

